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BÀSQUET - LLIGA ENDESA

El Barça Lassa s’acomiada del
somni europeu als penals
El Porto s’endú la victòria a les semifinals i es jugarà el títol contra l’Sporting

JORDI GRAELL
LISBOA

El Barça Lassa d’hoquei patins es va
acomiadar ahir a les primeres de canvi
del somni de revalidar la Lliga Europea
al perdre a la tanda de penals contra el
Porto en la primera semifinal (1-1, 1-0).
Un solitari gol d’Hélder Nunes va decantar la balança en una tanda polèmica i marcada per l’expulsió del porter
blaugrana Sergi Fernández. En una fase final disputada a Lisboa i amb tres
equips portuguesos, el rival del Porto a
la final serà l’Sporting, que va eliminar
el Benfica (5-4) a l’altra semifinal.
“Eliminaria la regla que els porters
no es poden moure als penals, amb
aquest criteri haurien de ser expulsats
tots”. Aquestes no són les paraules d’un
jugador blaugrana frustrat per l’eliminació, sinó de l’entrenador del conjunt
vencedor, el català Guillem Cabestany.
Fernández s’havia avançat dos cops en
el llançament inaugural de la tanda i els
àrbitres van castigar-lo amb la targeta
vermella, i malgrat que després tant
Carles Grau com Aitor Egurrola van seguir movent-se els col·legiats italians ja
no es van atrevir a expulsar-los. Un criteri “desconcertant”, en paraules del capità blaugrana.
Els d’Edu Castro, com en els precedents més immediats contra els de Cabestany, es van avançar en el marcador.
A diferència dels anteriors, però, els
blaugranes van frenar l’habitual sortida
en tromba dels dragões, van posar setge
a la porteria del català Carles Grau i van
obtenir un premi al minut dos mitjançant Matías Pascual. L’argentí va fer parar boig Gonçalo Alves amb un dríbling
sec i va engaltar un fort tret des de la
frontal que es va colar per l’escaire. El
Barça, però, no va aprofitar el seu domini per augmentar l’avantatge tot i disposar de grans ocasions, com una falta di-

La Penya va guanyar el partit d’anada
a Manresa. JOAQUIM ALBERCH

Badalona
marca el camí
dels ‘play-off’
ÀLEX GOZALBO
BADALONA

La tanda de penals del Porto-Barça va estar marcada per l’expulsió del porter
blaugrana Sergi Fernández per moure’s de la porteria. FC BARCELONA

recta que Grau va aturar a Bargalló. De
mica en mica, però, el Porto va anar controlant el joc i a la represa va aconseguir
empatar gràcies a una gran acció individual d’Alves.
L’actuació estel·lar de Fernández va
permetre que el Barça Lassa es mantingués viu fins al final del temps reglamentari i també a la pròrroga, en què es
va lluir amb dues aturades consecutives
amb el casc a Reinaldo García i una a
una falta directa llançada per Hélder
Nunes. Finalment, els penals es van decantar a favor del Porto. “Esperem que
l’hoquei sigui just i ens doni la Copa
d’Europa que ens mereixem”, explicava
Cabestany en referència a les nou finals
perdudes pel Porto des del canvi de format de la màxima competició europea

el 1996. “Som a Portugal i ells fa anys
que la busquen, havíem de ser molt superiors”, lamentava Castro.
Final portuguesa a Lisboa

El rival del Porto a la final serà l’Sporting (19 h). Amb els catalans Pedro Gil,
Ferran Font i Raül Marín a les seves files, els amfitrions es van desfer per 5-4
del Benfica en un partidàs. “Hem creat
una gran comunió amb l’afició i sentíem
que no els podíem fallar”, deia Paulo
Freitas, tècnic de l’Sporting. Semblava
que els amfitrions tenien el partit encarrilat, ja que guanyaven per 4-1 a deu
minuts del final, però el Benfica va empatar amb tres gols consecutius. A dos
minuts per al final, però, Gonzalo Romero va donar la victòria als leões.e

El Divina Seguros Joventut i el Baxi
Manresa, que estan empatats a la classificació de la Lliga Endesa amb un registre de 16 victòries i 15 derrotes, s’enfronten aquest migdia (12.30 h, #Vamos) en
un partit decisiu en la lluita pels play-off.
Carles Duran té el dubte de Marko Todorovic, que no va poder acabar el partit
contra l’UCAM Múrcia. El pivot va patir
una contusió al genoll. “Aquesta temporada hem tingut baixes i hem demostrat
que estem per sobre de qualsevol nom. Si
ens pot ajudar, serà una gran notícia perquè és un gran jugador, però en cas contrari estarem capacitats per guanyar”,
opina el tècnic de la Penya, equip que ha
perdut sis dels últims vuit partits. Per la
seva banda, Joan Peñarroya no podrà
comptar amb Ryan Toolson, que va ser
hospitalitzat divendres, ni amb Corey
Fisher. “És una situació excepcional per
a nosaltres, però hem de fer un pas endavant i jugar un bàsquet més sòlid per guanyar a Badalona”, assegura l’entrenador
bagenc. Més de 300 seguidors es desplaçaran del Bages fins al Palau Olímpic.
Encara sense Ante Tomic, el Barça
Lassa visita aquest vespre (19.30 h, Movistar Deportes) un MoraBanc Andorra que va a més.e

